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Nyhetsbrev till vänner och understödjare                Dec 2012/Jan 2013 

 

Kära Vänner och Gåvogivare, 
 

Så här i jul- och nyårstid vill vi berätta för Er om några 

verkliga julklappar som Stiftelsen Brödet fått och som 

stiftelsen får glädjen att ge vidare. 
 

6-åringarna Rodica och Miruna har fått bönesvar! 

 
Tvillingflickorna när de fyllde 6 år 22 november i år. 
 

Som många av Er kanske minns, kunde Stiftelsen 

Brödet tack vare Radiohjälpens bidrag år 2003-2004 

rusta upp Huset Excelsior i Rumänien. Där fick sedan 

tonårsflickor, som vuxit upp på barnhem, en enklare 

utbildning för att klara livet ute i samhället. Tyvärr var 

denna verksamhet svår att finansiera för Excelsior. 

Efter 4-5 år övergick man till äldrevård. I höst kom ett 

nödrop från föreståndaren Dana Nandrea. Kr 154.000 

behövdes till ett nytt värmesystem. Vi förklarade för 

Dana att så mycket pengar kunde stiftelsen inte skaffa 

fram och att Radiohjälpen numera kräver att organisa-

tioner som söker bidrag ska ha ett 90-konto. Ett sådant 

har Stiftelsen Brödet ännu inte. ”Hjälp oss,” bad Dana, 

”våra gamla här på Excelsior fryser och snart är vin-

tern här”. I ren desperation skickade vi in en ansökan 

till Radiohjälpen och skrev att stiftelsen klarar ett 

egenbidrag på 40.000 kr men söker bidrag på resteran-

de 114.000 kr. Vi gav Dana inget hopp. Dana skrev att 

hennes nu 6 år gamla adopterade tvillingdöttrar Rodica 

och Miruna ber till Gud om ett under. Det var med bä-

van beskedet från Radiohjälpen några veckor senare 

öppnades. Till vår förundran och glädje hade Radio-

hjälpen gjort ett undantag och beviljat sökt bidrag! 

Dana kunde tala om för flickorna att de fått bönesvar. 

De jublade och frågade genast: ”Vad ska vi be för nu?” 

 

Lika glada är vi över julpengarna från Handelsbankens 

Fadderbarnsfond som stiftelsen får förmedla: Samman-

lagt kr 40.000 för julklappar till blinda barn i Indien,  

fattiga barn i Rumänien och barn i vitryska fängelser. 

Fadderbarnsfonden ger också kr 37.500 så att elva 

blinda ungdomar under våren 2013 kan bedriva högre 

studier. Fantastiskt fint! Så många som blir glada! 

Tack Fadderbarnsfonden! 

 

Genom kollekter och medel som Stiftelsen Brödet fått 

från personliga understödjare kunde Lena vid besök i 

Vitryssland i november överlämna sammanlagt          

kr 33.550 för fönster i ett ”utslussningshus” för fängs-

lade ungdomar, indragning av värme i kyrka, start av 

alfakurs (kristen grundkurs), inköp av musikinstru-

ment, ritblock, kritor m.m. Till Rumänien har vi för 

sammanlagt kr 40.000 kunnat sända dels en stor 

hjälpsändning med allt från kläder till möbler, dels 

julkassar med matvaror till fattiga familjer. I Indien har 

vi renoverat en blindskola, bidragit till bygge av ett 

multirehabiliteringscenter och andra lokaler för totalt 

kr 57.600. Tillsammans med Japanska Föreningen har 

vi samlat in kr 17.490, d.v.s. YEN 200.000, som 

Mayumi Kamata i november överlämnade till barn-

hemmet i Sendai. Stort tack till varje gåvogivare!  

 

Välkommen till Stiftelsen Brödets gudstjänster kl 15 i 

Gustaf Adolfskyrkan, Sthlm, under våren 2013:  

13 jan, 10 febr, 10 mars, 14 april, 19 maj och 9 juni. 

 

Varma jul- och nyårshälsningar  

från Stiftelsen Brödet genom   

Arne, Lena, Roger 
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